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Vammaisten palvelujen työpajan muistio klo 12-15 

 

Työpajan vetäjinä Armi Lehtinen ja Markku Niemelä, kirjurina Sirpa Granö 

Työpajan aluksi Armi Lehtinen kertoi maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluista vammaisten 
palvelujen osalta. Armi tekee palvelujen järjestämiseen liittyvää suunnittelua päivän viikossa ja 
ottaa mielellään ideoita ja palautetta vastaan sähköpostiin armi.lehtinen@jamsa.fi . 

Markku Niemelä tekee yhdessä Sirpa Granön kanssa selvitystä Keski-Suomen vammaispalveluista 
uudistustyön tueksi. Hän pohjusti työpajaa meneillään olevaan vammaislain muutokseen ja YK-
sopimuksen sisältöön liittyen sekä esitti alustavia lukuja vammaisten ihmisten etuuksien ja 
palvelujen käytöstä Keski-Suomessa. 

RYHMÄTYÖSSÄ haettiin järjestämissuunnitelmaan konkretiaa ja esimerkkejä kunkin teeman alle: 

1) Kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö 
 

- tulee kirjata, että järjestöt ovat mukana palvelujen järjestämissuunnitelmia tehtäessä. 
Välillä unohdetaan pyytää mukaan ja yhteistyö alusta alkaen voi vähentää valituskierteitä 
ja näin on osa kestävää kehitystä. 

- viranhaltijoille ja järjestöedustajille säännölliset seurantaryhmät, joissa käydään läpi 
palvelukokemuksia ja valituksia maakuntatasolla. Myös kuntatasolle mietittävä miten 
käsitellään järjestöjen edustajien ja kuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa tilannetta 
säännöllisesti. 

- status pitäisi määrittää niille yleishyödyllisille toimijoille, jotka tuottavat palveluja, roolia ei 
löydy järjestämisluonnoksesta. Asiantuntijuutta löytyy myös yleishyödyllisenä palveluna. 

- yleishyödylliset palveluntuottajat ovat mukana järjestöjen toiminnassa, resurssit ovat 
pienet ja esim. apu sihteerinä toimimisessa on ollut käytössä.  

- asiakassuunnitelman laatimiseen voisi myös järjestöstä voisi saada tukea. Tästä 
mahdollisuudesta pitäisi mennä tieto asiakkaalle. Esimerkiksi Omaiset ja läheiset -liiton 
kanssa tehdystä yhteistyöstä omaishoitosopimuksessa hyvää kokemusta. 

- järjestöt esille Sote-keskukseen ja yhteistyöhön sen toiminnoissa  
- kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen sote-keskuksissa erityisesti siirtymävaiheessa. 

Vammaisten kokemusasiantuntijuus ei ole niin paljon ollut esillä kuin sairauksiin liittyvä 
kokemusasiantuntijuus. Matkakorvaukset täytyy järjestää kokemusasiantuntijoille. 

- järjestämissuunnitelman käsitemäärittelyä täytyy vielä syventää. Järjestön toteuttama 
neuvonta ja palveluihin ohjaaminen tunnistettava omaksi kokonaisuudekseen ja eri asiaksi 
kuin sosiaalihuollon palveluohjaus, joka sosiaalityön työmenetelmä.  

Ei haluta hukata 

- tuttuja työntekijöitä ja lähipalveluna tapahtuvaa palvelujen suunnittelua. On pelko, että 
asiakassuunnitelma tulee kasvottomaksi, kun siirtyy maakuntaan. Säilyykö asiakastuntemus 
ja suunnittelu kunnan tasolla, kun samat työntekijät jatkavat maakunnan nimissä vai 
muuttuuko työnkuva  
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- järjestöjen tukea, sitä pitäisi saada myös kattojärjestöistä, jotta pienissä kunnissa riittää 
myös toimijoita 

2) Järjestöyhteistyö hoito- ja palvelukuvauksissa 

- järjestöjen asiantuntijuutta pitäisi hyödyntää ja arvostaa nykyistä enemmän. Paljon 
kokemusta palveluista kertynyt.  

- järjestöistä apua digipalvelujen käytön kouluttamiseen, edistää saavutettavuutta 
- maakunnan tulisi maksaa vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden osallistumiskulut 
- ensitietoa ei löydy järjestämissuunnitelmassa, pitäisi olla lääkinnällisen kuntoutuksen alla. 

Ensitietoa on tärkeää järjestää yhteistyössä potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa. 
Esimerkiksi aivovammaisilla toiminut Keski-Suomen keskussairaalassa ja ollut 
merkityksellistä perheille.  

- sopeutumisvalmennuksessa pitäisi sanoa tukihenkilötoiminnasta, järjestöyhteistyöstä 
- vertaistuen merkitys tutkittu, sen pitäisi kulkea läpi koko kuntoutusprosessin 

Järjestöpositiivinen palveluntuottaja  

- tarjoaa esteettömiä tiloja yleishyödylliseen käyttöön ilmaiseksi  
- käyttää järjestöjen asiantuntijuutta henkilöstönsä kouluttamisessa 
- tarjoaa tietoa ja palveluja selkokielellä, useilla äidinkielillä sekä ohjaa digipalveluissa 
- pitää esillä järjestöjen esitteitä ja tuo yhteistyötä esiin verkkosivuillaan esim. linkittämällä 

3) Palvelujen käyttäjien näkökulma 

- tarvitaan selkokielinen versio järjestämissuunnitelmasta, avustajaa tarvitaan tulkiksi 
selittämään suunnitelmaa. Huomattu, että on useita käsitteitä, joille ei löydy viittomaa. 

- kohtaamistilanteissa tukea kommunikaation onnistumisen varmistamiseksi 
- itsemääräämisoikeudesta muistuttaminen järjestämissuunnitelmassa, sekä palvelujen 

tuottamisessa että myöntämisessä 
- järjestämissuunnitelmalle voisi tehdä happotestauksen YK-sopimuksen näkökulmasta 
- yksi ihminen usein päättää palveluista, jotenkin pitää varmistaa, että hän tulkitsee 

oikeansuuntaisesti. Tarvitaan sosiaalipuolen osaamista ja hallinto-osaamista laaja-alaisesti. 

Kokemuksen kerääminen palvelunkäyttäjiltä 

- kuinka maakunnasta kerätään, onko viranhaltijoiden varassa? Miten varmistetaan, että 
joka puolelta kertyy käyttäjäkokemusta?  

- palveluntuottajien tulee kysyä palautetta palveluista säännöllisesti, mutta riippuvuussuhde 
huomioitava. Kukaan ei halua olla hankalan asiakkaan maineessa. Jos ei ole ulkopuolista, 
puolueetonta tahoa keräämässä palautetta, se voi jäädä antamatta. Lisäksi pitää 
varmistamaa palautteen käsittely, ettei mene hukkaan kehittämistyön lähtökohdat.  

- digitaalinen palaute ei voi olla ainoa tapa. Pitäisi lisätä keskustelua myös palvelutilanteissa. 
- asiakasraadit ovat toimivia, kun on kattava ja monipuolinen raati. Saman raadin pitää 

kokoontua useamman vuoden, että tulee jatkumoa. Raadin tulisi saada tietoonsa 
palveluista annettu palaute. 

- maakunnallisen vammaisneuvoston ja kunnallisten vammaisneuvostojen rooli ja yhteistyö 
suunniteltava 
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- selkeät ohjeet pitää olla, mitä voi tehdä, jos ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, 
päätökseen ja kohteluun. Palaute, muistutus, aluehallintovirasto, korkein oikeus… ihmiset 
eivät tiedä mihin antaa palautetta ja menee turhille tai väärille tahoille.  

- hyvinvointikertomuksiin olisi hyvä sisällyttää järjestöjen ja sosiaaliasiamiehen näkemys 
vuodesta 

4) Järjestölähtöisen toiminnan määrittely 

- liitteeseen 2 pitää lisätä järjestölähtöisen toiminnan tunnusmerkeiksi myös oikeuksien 
valvonnallinen rooli yleishyödyllisen, auttamistoiminnan ja palvelutuotannon lisäksi. Tämä 
monen järjestön synnyn takana.  

- kokemusasiantuntijuuden käyttö syytä kirjata liitteeseen 
- käsitteiden määrittelyn tarkentaminen vielä: vertaistuki vertaisten kesken sekä 

ammatillisesti ohjattuna, molemmat tärkeitä ja sekoittuu myös tukihenkilötoimintaan 
joskus. Vertaistukena toimiminen edellyttää yleensä jonkinlaista koulutusta, 
vertaistoimintaan osallistuminen sen sijaan ei.  

- yleishyödyllinen toiminta on yleensä asiakkaalle maksutonta, mutta ei aina  
- vaikea rajata normaalissa elämässä, mikä on mitä kansalaisyhteiskunnassa. Ihmiset 

toimivat yhteisöissä eri tavoin organisoituneina.  
- ongelmien ja asioiden ratkaisu ja halu auttaa on ensin järjestöissä, ei taloudellinen 

ansaintamahdollisuus ja löytyykö palveluvalikosta.  
- järjestölähtöisen toiminnan arvomaailmaa ei saa hukata ja se on sisään kirjattu 

yleishyödylliseen toimintaan 

 

 

 


